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situering

Onderzoeksteam = Steunpunt Milieu en Gezondheid

• Beleidsrelevant onderzoek, in opdracht van de Vlaamse 
overheid 

• Onderzoekers van alle Vlaamse universiteiten (VUB, UA, 
UGent, KULeuven, UHasselt) en twee onderzoeksinstellingen 
(VITO, PIH)
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situering

Onderzoekstechniek = humane biomonitoring

meet in de mens inwendige blootstelling aan polluenten 
en vroegtijdige gezondheidseffecten die door deze polluenten 

veroorzaakt kunnen worden
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onderzoeks-

gebied
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deelnemers

• Doelgroep: 
– Alle jongeren °1997, °1998 of °1999 (3e jaar secundair),               

die in onderzoeksgebied wonen

• Inclusiecriteria:
– Minstens 10 jaar wonen in regio
– Toestemming van jongere en ouders
– Nederlandstalige vragenlijst kunnen invullen

• Praktisch:
– Uitnodiging op thuisadres: brief, folder, toestemmingsformulier

– Deelnemers:

• 200 jongeren voor humane biomonitoring

• 195 extra jongeren: enkel vragenlijst
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onderzoek

• Periode: 
– April 2013 – maart 2014

• Locaties:
– Scholen en buurtcentra

• Staalafname:
– Bloed
– Urine
– Uitgeademde lucht
– Vragenlijsten (ouders, jongeren)
– Computertesten
– Bloeddruk 
– Lengte, gewicht
– CLB gegevens

6



Heeft wonen nabij het industriegebied van de Gentse  
kanaalzone een invloed op de gezondheid?

Vergelijking met 208 
jongeren uit 

algemeen Vlaanderen

200 +195 
jongeren 

uit Gentse 
kanaalzone

onderzoeks-

vragen
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hoe ernstig?GKZ - referentie

tijdstrendVergelijking met 
127 jongeren 

uit 2004 

Hoeveel % van 
deelnemers zit boven 

richtlijn of norm? 

Link met luchtmetingen 
van Vlaamse 

Milieumaatschappij (VMM)

Blootstelling 
vs. effect

Link met lucht

Hebben jongeren die meer 
zijn blootgesteld andere 
gezondheidseffecten?

Wat is mening 
van jongeren 
over milieu? 

perceptie



studie 

populatie

Beschrijving deelnemers

GKZ
N=200

Vlaanderen
N=208

p-waarde

Geslacht % jongens 50,5% 45,7% 0,33

Leeftijd, gemidd. (SD) jaar 14,9 (0,67) 14,8 (0,51) 0,11

BMI, gemidd. (SD) kg/m² 19,4 (2,5) 19,8 (3,6) 0,20

Roken % rokers 7,0% 14,1% 0,02

Opleiding (gezin) % laag
% midden
% hoog

21,4%
27,8%
50,8%

28,8%
19,9%
51,3%

0,10

Etniciteit % niet-Belg 19,5% 16,4% 0,42

Etniciteit: niet-Belg indien jongere, ouders of grootouders geboren zijn in buitenland; 8



blootstelling aan 

milieuvervuilende 

stoffen
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blootstelling

Gentse kanaalzone vs. Vlaanderen: overzicht

Niet verschillend

cadmium, lood, koper, 
thallium

arseen: sommige
afbraakproducten 

DDT, hexachlorobenzeen, 
chlordanen

dioxineachtige stoffen

benzeen

poly-aromatische
koolwaterstoffen (PAK’s)

Gunstiger in GKZ

mangaan

arseen: sommige 
afbraakproducten 

Minder gunstig in GKZ

PCB’s

lindaan
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zware 

metalen

Zware metalen: 
lood, cadmium, mangaan, thallium, koper, arseen

Dalende trend voor lood en cadmium, 
zowel in Vlaanderen als in Gentse kanaalzone

tijdstrend
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zware 

metalen

Zware metalen: 
lood, cadmium, mangaan, thallium, koper, arseen

Gentse kanaalzone: zware metalen in bloed of urine 
even hoog of lager dan in Vlaanderen

Wel enkele aandachtspunten voor Vlaanderen én 
voor Gentse kanaalzone: 
- cadmium: 1% van deelnemers boven veilige dosis
- toxisch arseen: 5,5% in GKZ en 11% in Vlaanderen 

boven veilige dosis

hoe ernstig?

GKZ - referentie
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POP’s

Persistente organochloorpolluenten (POP’s): 
PCB’s, dioxine, chloorpesticiden (DDT, HCB, lindaan, chlordaan)

Jongeren uit Gentse kanaalzone: significant hogere
waarden van PCB’s (+19%) en lindaan (+15%) in bloed 

GKZ - referentie
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POP’s

Persistente organochloorpolluenten (POP’s): 
PCB’s, dioxine, chloorpesticiden (DDT, HCB, lindaan, chlordaan)

PCB’s:    ~60%
DDT:    ~50%
HCB:    ~90%

PCB’s, HCB:  ruim onder veilige dosis
DDT: 1% van deelnemers boven veilige dosis

hoe ernstig?
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tijdstrend



benzeen

Benzeen 
tijdstrend GKZ - referentie

Daling in de tijd: 
-40%

Gentse kanaalzone: 
niet verschillend van 
Vlaanderen
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PAK’s

Poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) 

Status quo in tijd

Geen verschil tussen
Gentse kanaalzone
en Vlaanderen

Dichter bij meetpost PAK’s: hogere waarden PAK-merker
� lokale verschillen binnen Gentse kanaalzone

tijdstrend

GKZ - referentie
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Link met lucht



blootstellings-

merkers
Kernboodschappen:
• Geen alarmsignalen:

– Milieublootstelling in Gentse kanaalzone: vrij goed vergelijkbaar met 
algemeen Vlaanderen

– Meeste polluenten: dalende trend in de tijd

• Wel aandachtspunten : 
– Cadmium, arseen en DDT: hoogste waarden in buurt van 

gezondheidskundige waarschuwingsgrens � algemeen 
aandachtspunt voor Vlaanderen

– PAK’s: geen daling trend in tijd � algemeen aandachtspunt voor 
Vlaanderen

– PAK’s: lokale verschillen in de Gentse kanaalzone
– PCB’s en lindaan: inwendige blootstelling hoger in Gentse 

kanaalzone; PCB’s onder gezondheidskundige waarschuwingsgrens 
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gezondheids-

effecten
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gezondheid

Gentse kanaalzone vs. Vlaanderen: overzicht

Niet verschillend

astma

meeste allergieën : hooikoorts, 
eczeem, voedingsallergie, 
dierenallergie

infecties : long, luchtweg, oor

ontsteking luchtwegen:
interleukine-1beta in adem

schildklier : hormonen

bloeddruk : diastolisch

nier : glomerulaire functie

neurocognitie : aandacht, 
reactietijd

Gunstiger in GKZ

DNA-schade: 
komeettest, 
micronucleustest

bloeddruk: systolisch

Minder gunstig in GKZ

ontsteking luchtwegen:
uitgeademd NO, 
zuurtegraad (pH) van 
adem

allergie : allergie voor 
verzorgingsproducten

nier : tubulaire functie
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ontsteking 

luchtwegen

Inflammatiemerkers 
merkers in uitgeademde lucht: zuurtegraad (pH), NO, interleukine-1β

Lagere pH (= meer ontsteking) in Gentse kanaalzone

Uitgeademd NO (= indicator voor ontsteking):
% deelnemers boven richtlijn: significant hoger in Gentse 
kanaalzone

GKZ: 10,6%
Vlaanderen: 5,3%

GKZ - referentie

hoe ernstig?
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fijn stof  

Berekende fijnstofconcentraties
op basis van IRCEL-metingen werden fijnstofconcentraties voor de 
thuislocatie van de deelnemers berekend

Berekende fijnstofconcentratie op thuisadres
meer PM2,5 of PM10 (gemiddelde van 2 dagen voor onderzoek)

� lagere pH bij jongeren (= meer ontsteking)
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GKZ
N=200

Vlaanderen
N=208

p-waarde

PM10 (µg/m³) 27,4 (2,4) 23,0 (2,1) 0,03

PM2,5 (µg/m³) 17,9 (1,6) 15,4 (1,2) <0,001

cijfers zijn jaargemiddelden (SD) 

Blootstelling 
vs. effect



fijn stof

Kwaliteit van fijn stof

Op onderzoeksdagen van HBM werden fijnstofmonsters
onderzocht op schadelijkheid voor cellen (in vitro onderzoek)

Luchtkwaliteit op dag van onderzoek: 
op dagen met fijn stof met meer ontstekingsactiviteit
� lagere pH bij jongeren 
� meer NO bij jongeren

22

Link met lucht



allergie

Allergie 

Allergie voor verzorgingsproducten:
Vlaanderen: 4,1%   
Gentse kanaalzone: 11,7% (significant hoger)

Berekende fijnstofconcentratie op thuisadres
meer PM10 (jaargemiddelde)

� meer allergie voor verzorgings-, onderhouds- of 
huishoudproducten (significant)

GKZ - referentie

Blootstelling 
vs. effect
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nierfunctie

Nierfunctie 
glomerulaire functie: cystatine-C in serum 
tubulaire functie: α1-microglobuline in urine

Serum cystatine-C: geen verschil tussen GKZ en 
Vlaanderen
Urinair α1-MG: significant meer detecteerbare waarden 
in GKZ (= vroege, omkeerbare merker voor schade)

GKZ - referentie
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gezondheid

Kernboodschappen:
• Geen alarmsignalen:

– Gemeten gezondheid in Gentse kanaalzone: vrij goed 
vergelijkbaar met algemeen Vlaanderen

– Bloeddruk, DNA-schade: gunstiger in de Gentse kanaalzone

• Wel aandachtspunten: 
– Ontsteking van luchtwegen: verhoogd in Gentse kanaalzone. 

Dit stond in verband met meer én schadelijker fijn stof.
– Allergie voor verzorgingsproducten kwam meer voor; dit was 

geassocieerd met hogere blootstelling aan fijn stof.
– Eén van de merkers voor nierfunctie vertoonde hogere 

waarden; er werd geen link gevonden met milieupolluenten
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perceptie

Wat denken jongeren over milieu en gezondheid in de 
leefomgeving?

• 64% van de jongeren in de Gentse kanaalzone signaleert 
milieuhinder in de leefomgeving (de helft meer dan leeftijdsgenoten 
in algemeen Vlaanderen*), vooral lawaai van verkeer en geurhinder 
van industrie. 

• 25% van de jongeren is ongerust over de gezondheid ten 
gevolge van milieuproblemen (t.o.v. 14% in algemeen Vlaanderen*). 
Luchtvervuiling wordt daarbij aanzien als de grootste bedreiging. 

• 12% van de deelnemers meldt gezondheidsklachten (t.o.v. 3% in 
algemeen Vlaanderen*). Vooral luchtwegklachten, astma, allergie en 
hoofdpijn.

* Significante verschillen 26

DC1

DC2



Slide 26

DC1 Luchtvervuiling als grootste bedreiging:
Zowel in Gentse kanaalzone als Vlaanderen, en met voorsprong op eerste plaats.
DCoertjens; 23/01/2015

DC2 Gezondheidsklachten bij zichzelf of in het gezin! Dus niet vergelijkbaar met gezondheidsvragenlijst.
DCoertjens; 23/01/2015



perceptie

Wat denken jongeren over milieubeleid?

• Oplossingen voor milieuproblemen? 
Vooral verminderen en verduurzamen van verkeer en industriële 
activiteit. Maar ook ieders verantwoordelijkheid. 

• Meer behoefte aan milieu-informatie in de Gentse kanaalzone, 
vooral via het gemeentebestuur. Hoewel jongeren het meeste 
vertrouwen hebben in wetenschappers, de huisarts en de algemene 
media.

• De plaatselijke bevolking moet betrokken worden bij het 
milieubeleid, bij voorkeur via een enquête. Een derde van de jongeren 
is bereid om zelf actief te participeren.
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algemeen

besluit
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besluit

De aanwezigheid van de meeste vervuilende stoffen in het lichaam 
van jongeren die wonen in de Gentse kanaalzone is gedaald in 
vergelijking met 10 jaar geleden. 

De meeste meetwaarden zijn vergelijkbaar met die van Vlaamse
leeftijdsgenoten.

Aandachtspunten voor de Gentse kanaalzone: gezondheidseffecten
die gelinkt zijn aan fijn stof en PCB’s. 

Aandachtspunten voor algemeen Vlaanderen (inclusief Gentse 
kanaalzone): PAK’s, cadmium, arseen en DDT.

Jongeren in de Gentse kanaalzone signaleren vaker milieuhinder
dan gemiddeld in Vlaanderen. Luchtvervuiling wordt aanzien als de 
meest bedreigende vorm van milieuvervuiling.
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communicatie
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27/01/2015 Bekendmaking resultaten aan lokale besturen en 
pers

27/01/2015 Resultaten beschikbaar op www.milieu-en-
gezondheid.be

28/01/2015 Infoavond (20u) in Evergem – Ter Gulden Celle

(& consultaties voor deelnemers)

05/02/2015 Infoavond (20u) in Zelzate – Gemeentehuis

(& consultaties voor deelnemers)



faseplan

Wat zal er met de resultaten gebeuren?

� Verdere interpretatie en beleidsvertaling in het Faseplan
� Stapsgewijs, geïntegreerd en participatief

Voorjaar 2015: verkennende gesprekken met (lokale) sleutelactoren 
en focusgroepen met HBM-deelnemers.
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Prioritaire thema’s voor beleid?Fase I

Verklaringen? -> maatregelen?Fase II

Uitvoeren en evalueren beleidsactiesFase III & IV



Bedankt!

Met dank aan

• Alle deelnemende jongeren en hun ouders.

• Scholen en CLB’s voor de hulp bij de rekrutering.

• Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Intergewestelijke Cel 
voor het Leefmilieu (IRCEL) voor aanleveren van data.

• Medisch milieukundigen van de LOGO’s voor advies en 
samenwerking.

• Projectbureau Gentse kanaalzone, de gemeenten Gent, 
Evergem, Zelzate en Wachtebeke en het Gents havenbedrijf 
voor advies en logistieke hulp.

• De Vlaamse overheid voor financiële middelen en begeleiding.

Meer info: www.milieu-en-gezondheid.be 32


